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HANDREIKING (H)ERKEND MULTITALENT 
 
VOORBEELDEN VAN HOGESCHOOLPROJECTEN 
 
De stimuleringsregeling (H)Erkend MultiTalent financiert innovatieve projecten, die de 
culturele diversiteit van de sector versterken en gericht zijn op werving, doorstroom en 
behoud van bi-cultureel talent. In deze handreiking treft u globale beschrijvingen aan van 
projecten die reeds beproefd zijn en positieve resultaten hebben opgeleverd op het terrein 
van instroom, doorstroom en behoud van bi-cultureel talent. Deze handreiking is 
samengesteld om hogescholen te faciliteren een subsidievoorstel binnen korte tijd in te 
dienen. Het is bedoeld als inspiratiebron; het voorbeeldproject dient altijd aangepast te 
worden aan de lokale situatie. Het is natuurlijk ook mogelijk om een ander projectvoorstel 
in te dienen.  
 
Voor alle aanvragen gelden de criteria zoals beschreven in de stimuleringsregeling en de 
toelichting daarop. Bij ieder voorbeeldproject staat het stimuleren van diversiteit in de 
organisatie centraal, met de nadruk op culturele diversiteit, overigens zonder concessies te 
doen aan de kwaliteitseisen van de functies. Het is aan te raden groepen samen te stellen 
met personen die ook op andere gebieden zoals leeftijd of gender van elkaar verschillen. 
Formuleer zo mogelijk streefcijfers voor het gewenst aandeel allochtonen in de 
kandidatengroepen. In de praktijk blijkt dat streefcijfers er voor zorgen dat er 
nadrukkelijker wordt gezocht naar allochtoon talent. 
 
Onderstaande voorbeeldprojecten hebben een looptijd van ongeveer een jaar, een periode 
die samenvalt met de tijd dat de regeling (H)Erkend MultiTalent nog van kracht is. De 
stimuleringsregeling eindigt op 31 december 2011.  
 
Wilt u meer details weten over de uitwerking van een project dan kan Zestor u adviseren en 
in contact brengen met contactpersonen van de hieronder beschreven voorbeeldprojecten: 
• Voorbeeld I Instroomproject: Nieuw Goud (uitgevoerd op o.a. hogeschool Utrecht) 

Nieuw Goud is een traineepool: mensen uit de directe omgeving van de hogeschool 
worden geworven en binnen een jaar worden zij toegeleid naar een functie als docent;  

• Voorbeeld II Doorstroomprogramma: Kandidatenprogramma  
Het kandidatenprogramma is een opleidingstraject (individueel als collectief) en is o.a. 
uitgevoerd bij politie. 

• Voorbeeld III Interventie tot behoud 
Deze interventie met de titel ´Teams in gesprek’ bestaat uit teamgesprekken over 
diversiteit en onderwijs. De interventie kan gezien worden als een 
professionaliseringstraject met als doel een omgeving te creëren waarin bi-cultureel 
talent zich herkend en erkend voelt, waardoor uitstroom wordt tegengegaan. 
Professionaliseringstrajecten worden alleen gehonoreerd als er activiteiten aan 
gekoppeld worden die leiden tot verminderen van de uitstroomcijfers of tot een 
verhoging van de instroom of doorstroom. 

 



 

VOORBEELD I 
 
NIEUW GOUD: HET INSTROMEN VAN BI- CULTUREEL TALENT IN DE 
HOGESCHOOL 
 
Wat is het? 
Nieuw Goud is een alternatieve selectiemethode met het doel etnisch divers talent binnen te 
halen en op te leiden in een traineepool. Het potentieel voor deze traineepool bevindt zich 
onder de alumni in de omgeving van de hogeschool, de beroepspraktijken van de 
opleidingen en studenten in de klas. Het potentieel kan worden uitgebreid naar zij-
instromers of herintreders. Met het selecteren van de laatste groep is nog geen ervaring 
opgedaan. 
De traineepool bestaat grotendeels uit bi-culturele personen die tot nu toe nauwelijks 
onderdeel uit maken van het personeelsbestand. Via deze traineepool maken zij kennis met 
verschillende aspecten van het docentschap binnen de hogeschool. Zij worden begeleid om 
zich te ontwikkelen tot een goede docent (of naar een andere functie). 
 

Wat levert dit project op? 
• Jonge docenten met een bi-culturele achtergrond; 
• Een bijdrage aan uw strategische personeelsplanning: uw hogeschool schoolt ’op 

voorraad’ personeel voor de vacatures van straks. 
• Inspirerende rolmodellen in de leeromgeving van allochtone studenten waardoor 

studieresultaten worden verhoogd; 
• Loopbaanperspectief voor oud-studenten; 
• Een aanzet voor het interculturaliseren van het personeelsbeleid; uw hogeschool is in 

staat om potentieel etnisch divers talent te ontwikkelen tot professionals in het hoger 
beroepsonderwijs. 

 

Past dit project binnen uw hogeschool? 
• Ja, als uw hogeschool open staat voor het herkennen en stimuleren van bi-cultureel 

talent; 
• Ja, als uw hogeschool personeel in dienst wil nemen dat intercultureel competent is; 
• Ja, als uw hogeschool nieuw aan te trekken personeel zelf kan opleiden; 
• Ja, als binnen uw hogeschool leidinggevenden en P&O-medewerkers betrokken bij de 

wervingsselecetie de noodzaak zien van een divers personeelsbestand 
(docentenbestand) en bereid zijn daarmee om te gaan.  

 
 



 

Hoe organiseert u dit project?  
 

Projectleider Benoem een projectleider 

Stand van zaken Denk na over de huidige samenstelling van het 
personeelsbestand.  

Wat vindt u daarvan en zou u dat anders willen zien? 

Doelgroepen Denk na over het verloop van het wervings- en selectieproces.  

Wie is verantwoordelijk voor het selectieproces? Wat zijn de 
effecten voor de samenstelling van bijvoorbeeld het 
onderwijsteam?  

Denk na over de wijze waarop nieuwe medewerkers worden 
geworven, ingewerkt worden en op welke competenties zij 
worden aangesproken. 

Plan van Aanpak  Maak een plan van aanpak. Begin met het werven van talentvol 
potentieel. Kijk welke talentvolle studenten of alumni 
benaderd kunnen worden voor de traineepool. Benut alle 
mogelijkheden. Vraag studenten hierin mee te denken. 

Selectie Stel een sollicitatiecommissie samen waar personen met een 
verschillende achtergrond deel van uit maken en maak gebruik 
van de netwerken van de school en het contact van docenten 
met de voormalige studenten. Stel criteria op waaraan de 
kandidaten moeten voldoen. 

Programma 

Ontwikkeling 

Betrek de zittende collega’s bij het proces en inventariseer 
vervolgens wie de nieuwe medewerkers wegwijs kan maken in 
de organisatie.  

Stel een mentorplan op waarin de competenties staan 
waarover de mentor moet beschikken en begroot de uren die 
de mentor nodig zal hebben om die taak uit te voeren.  

Ontwikkel een trainingsprogramma on-the-spot voor de 
trainees. 

Communicatie Sta stil bij de wijze waarop de communicatie over het project 
naar de zittende collega’s en naar de nieuwe medewerkers 
plaats vindt. 

Uitvoering Zorg ervoor dat verwachtingen helder zijn. Het programma is 
afhankelijk van de openstaande en verwachte vacatures binnen 
de periode waarin het project loopt. 

Monitoring Monitor het proces, dit kan mede gebeuren door het instellen 
van een klankbordgroep die een adviserende rol heeft. Let bij 
de samenstelling van deze klankbordgroep op een 
vertegenwoordiging van diverse personen zoals een 
interculturele expert, een trainee, een P&O-er, een mentor, 
een opleidingsmanager. 

Evaluatie en 
verankering 

Evalueer na het projectjaar en maak de resultaten bekend in de 
hogeschool.  

Vertaal de resultaten van het project in beleid en neem de bi-
culturele factor mee in de werving en selectie van toekomstig 
personeel.  

 



 

Hoe zorgt u ervoor dat dit project succesvol is?  
Geef bij de werving aan dat potentiële kandidaten met een bi-culturele achtergrond in het 
bijzonder worden uitgenodigd om te reageren op openstaande vacatures; 
• Betrek het zittende personeel bij het proces van het te werven personeel; 
• Benoem in de communicatie naar het team de meerwaarde van de multiculturele 

docentenpopulatie voor de kwaliteit van het onderwijs; 
• Zorg voor een geïntegreerde aanpak tussen én diversiteit op papier én het draagvlak 

onder de medewerkers op de vloer én de aansturing vanuit de top; 
• Onderneem activiteiten om de nieuwe medewerkers aan de organisatie te binden; 
• Besteed aandacht aan diversiteitsprocessen in het team. 
 

Randvoorwaarden 
• Medewerkers trainen op blinde vlekken in de selectie van (bi-cultureel) personeel; 
• Mentoren zijn ervaren collega’s die de nieuwe docenten wegwijs maken in de 

organisatie; faciliteer de begeleidingsuren voor mentoren en biedt de mentoren 
deskundigheidsbevordering aan op het gebied van omgaan met diversiteit; 

• Maak de trainees verantwoordelijk voor hun eigen leerproces;  
• Stel voorwaarden aan het traineeship en zorg dat het niet vrijblijvend is; 
• Voer niet alleen een diversiteitsbeleid als het om instroom van personeel gaat maar 

wordt/blijf een diversiteitsvriendelijke onderwijsinstelling/opleiding.  
 

Inspiratie  
Het project Nieuw Goud heeft al eerder plaatsgevonden bij een aantal hogescholen in de 
Randstad. Om inspiratie op te doen voor de uitvoering van dit project binnen uw hogeschool 
kunt u gebruik maken van onderstaande documenten: 
• E. Paul (ed.) (2010) Gouden Kansen aan slag met diversiteit in het hbo. Den Haag: 

Zestor 
http://www.zestor.nl/fileadmin/zestor/data/publicaties/gouden-kansen.pdf  

• Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (2003) Diversiteit loont! Divers talent 
binnenhalen: rekruteren en selecteren op kwaliteit bij toenemende variëteit op de 
arbeidsmarkt. Den Haag: Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten 
Den Haag. 
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/fileadmin/user_upload/_temp_/rekrut_select
_AOfonds.pdf  

• Ballafkih A.H. & M.G.M. Meerman (2008) 'De socialisatie van etnisch divers 
personeel’, Onderzoek van Onderwijs, 37: 70-73.  
http://www.zestor.nl/fileadmin/zestor/data/publicaties/De%20socialisatie%20van%
20etnisch%20divers%20personeel.PDF 
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VOORBEELD II 
 
KANDIDATENPROGRAMMA: HET DOORSTROMEN VAN BI- CULTUREEL TALENT 
IN DE HOGESCHOOL 
 
Wat is het? 
Het kandidatenprogramma is een opleidingstraject waardoor de zichtbaarheid van 
talentvolle medewerkers wordt vergroot en daardoor versneld doorstromen naar hogere 
leidinggevende functies. Kenmerkend voor het programma is de drie-eenheid van 
vakkennis, persoonlijke ontwikkeling en de positie van de onderwijsorganisatie in de 
maatschappij. Het intensieve leertraject vindt zowel groepsgewijs als individueel plaats.  
De geselecteerde kandidaten wisselen tijdens het programma van functie, rol en 
werkomgeving. Het is aan te raden om een groep van minimaal 10 kandidaten samen te 
stellen, zodat de kandidaten van elkaar kunnen leren. Het collectieve programma bestaat uit 
gastlessen van experts, docenten en rolmodellen van binnen en buiten de hogeschool; het 
individuele gedeelte bestaat uit begeleiding, advies en opleiding op maat, passende bij de 
leervragen van de kandidaat.  
 
Wat levert dit programma op? 
• Meer bi-cultureel talent op hogere functies en behoud van dit talent voor uw 

hogeschool; 
• De kandidaten gaan zelfverzekerder en zelfstandiger sturing geven aan hun carrière; 
• Een groot deel van de kandidaten kan tijdens het programma al een andere functie aan; 
• De kandidaten krijgen een nieuwe uitdaging en zijn duidelijker zichtbaar in de 

organisatie; 
• Collega’s en leidinggevenden hebben meer vertrouwen in de kandidaten. Ze worden 

eerder gevraagd te solliciteren op vacatures of voor specifieke projecten; 
• Door het kandidatenprogramma ontstaat een divers samengesteld netwerk in de 

hogeschool. 
 

Past dit programma bij uw hogeschool? 
• Ja, als uw hogeschool diversiteit en doorstroom naar leidinggeven wil stimuleren; 
• Ja, als uw hogeschool talentvolle en gemotiveerde medewerkers herkent en stimuleert 

om door te stromen; 
• Ja, als uw hogeschool de mogelijkheid heeft zittend personeel door te laten groeien; 
• Ja, als uw hogeschool talentvolle medewerkers in dienst heeft waarmee een diverse 

kandidatengroep gevormd kan worden; 
• Ja, als uw hogeschool de mogelijkheid heeft om kandidaten binnen het programma te 

laten veranderen van werkplek. 

 



 

Hoe organiseert u dit programma? 
 

Projectleider Benoem een projectleider. Zoek een ervaren manager met 
persoonlijk leiderschap als rolmodel. Het is ook mogelijk om 
een talentvolle medewerker uit te kiezen voor wie de 
programmaleiding zelf ook een leertraject is; in dit geval dient 
de projectleider ondersteund te worden door ervaren HRM 
professionals. 

Selectie van 
personen en 
doelgroepen 

Bepaal de doelgroepen waaruit de kandidaten geselecteerd 
kunnen worden en stel een profiel samen.  

Ontwerp een aanmeldingsprocedure en selecteer ten minste 
10 kandidaten. Denk goed na over het selectieproces en de 
selectiecriteria. Wie is er verantwoordelijk voor de selectie van 
de kandidaten? Mogen alleen leidinggevenden kandidaten 
voordragen of mogen kandidaten zichzelf aanmelden? Wat 
gebeurt er met kandidaten die niet door de selectie komen?  

Zoek intern naar functionarissen (in de lijn of HRM 
functionarissen) die de kandidaten steunen bij hun individuele 
ontwikkeling naar een hogere functie.  

Bepaal wie er nog meer een rol speelt in het programma. 

Plan van aanpak en 
Programma 

ontwikkeling 

Schrijf een plan van aanpak. Ontwikkel een collectief 
programma gericht op doorstroom; werf experts en 
gastdocenten om het programma inhoud te geven. Maak een 
begeleidingsplan van een jaar gelijklopend aan de P&O cyclus. 
Stel doelen, begeleidt de realisering van de doelen, beoordeel 
het bereiken van de doelen en de daarbij behorende 
competenties. 

Communicatie Maak het programma bekend en communiceer dit naar alle 
betrokkenen en hun omgeving. Ontwikkel een campagne 
zodat diverse talenten bereikt kunnen worden. Het is hierbij 
van belang om te zorgen dat het doel, de inhoud van het 
programma en de voorwaarden voor deelname duidelijk zijn. 
Probeer de verwachtingen m.b.t. het programma zoveel 
mogelijk in goede banen te leiden. 

Uitvoering Houd intakegesprekken met de geselecteerde kandidaten 
waarbij rekening wordt gehouden met hun motivatie voor 
deelname aan het programma en hun motivatie om door te 
stromen naar een hogere functie. 

Houd gesprekken met de mentoren en houdt rekening met de 
tijd die moet worden geïnvesteerd.  

De duur van het programma is ongeveer een jaar.  

Monitoring en 
verankering 

Maak het mogelijk om het proces te monitoren en zorg ervoor 
dat de mentoren door middel van een begeleidingsplan de 
ontwikkeling van de kandidaten bijhouden. Houdt in de gaten 
of het kandidatenprogramma in lijn verloopt met de 
doelstellingen van het programma. Evalueer na een jaar. Is de 
doorstroom succesvol en kan doorstroom in de toekomst 
onderdeel uitmaken van de loopbaanplannen van de 
medewerkers? 

Maak de resultaten bekend binnen de hogeschool. 



 

Tip: Het kandidatenprogramma is een intensief programma. Het komt de investering ten 
goede als twee of meer hogescholen dit project (gedeeltelijk) samen uitvoeren. Tevens is de 
kans op een divers samengestelde groep groter en kunnen kandidaten over de grenzen van 
de eigen hogeschool kijken. 
 
Hoe zorgt u ervoor dat dit programma succesvol is? 
• Durf buiten de geijkte paden te treden bij de selectie van de kandidaten; 
• Besteed in het programma nadrukkelijk aandacht aan de diversiteitsprocessen in de 

groep aangezien een divers samengestelde groep niet automatisch leidt tot een 
diversiteitsbevorderende houding bij de kandidaten. Besteed daarom ook in het 
programma aandacht aan het cultureel vakmanschap van de kandidaten;  

• Houd de kandidaten niet uit de wind. De ontwikkeling van de kandidaten gaat veel 
sneller wanneer ze daadwerkelijk eindverantwoordelijkheid krijgen voor een project of 
de leiding van een team; 

• Waak voor frustratie bij kandidaten die sneller veranderen dan de organisatie; 
• Waak voor de vrijblijvendheid. De hogeschool biedt de kandidaat de mogelijkheid om 

met het programma versneld door te groeien naar een andere functie. Deelname aan 
het programma betekent voor de kandidaat dat hij/zij die kansen ook moet benutten; 

• Zorg ervoor dat zowel de directe leidinggevende als de top van de organisatie zich 
committeren aan het programma en de ontwikkeling van kandidaten; 

• Zorg ervoor dat minimaal 50% van de kandidaten doorstroomt naar een hogere functie. 

Om het programma goed te verankeren in de organisatie is het belangrijk dat 
leidinggevenden, P&O- adviseurs en de top van de organisatie doorstroming van personeel 
naar hogere functies daadwerkelijk steunen. Uit ervaring blijkt dat veel leidinggevenden zich 
niet bewust zijn van problemen die allochtonen op hun loopbaanpad tegenkomen. Vanuit 
dat oogpunt is het aan te raden om alle kandidaten te laten begeleiden door mentoren met 
een leidinggevende positie. Het voordeel hiervan is dat de dat lijnfunctionarissen 
geconfronteerd worden met de bevorderende en de belemmerende factoren die een rol 
spelen in de weg naar functieverbetering. Daarnaast wordt de steun vanuit de lijn zichtbaar 
binnen de hogeschool. 
Inventariseer welke directeuren, hoofden van diensten en opleidingsmanagers mee willen 
doen met het project en biedt hen deskundigheidsbevordering aan op het gebied van 
diversiteit (in werving, selectie en mentoring). Zorg ervoor dat de deze ‘doorstroom- 
begeleiders’ hun beloften waarmaken en regelmatig tijd reserveren voor de 
begeleidingsgesprekken. 
 
Randvoorwaarden 
• Uw hogeschool heeft de tijd en middelen om het programma op te zetten en uit te 

voeren; 
• Kandidaten kunnen het programma tijdens werktijd volgen en er zijn vacatures om naar 

door te stromen; 
• De kandidaten worden begeleid in hun loopbaan, dit kan gekoppeld worden aan een 

persoonlijk ontwikkelingsplan. 



 

 
Inspiratie 
Het kandidatenprogramma heeft eerder plaatsgevonden bij de Belastingdienst, bij de Politie 
en bij de Vereniging van Gemeenteraadsecretarissen (VG’s). Om inspiratie op te doen kunt u 
gebruik maken van de volgende documenten:  
• Meerman, M. & Glastra, F.: De strategische betekenis van HRM onderzocht: lessen uit 

een management development programma voor etnische minderheden, in Management 
en Organisatie september/oktober(2008) 54-70.  
http://www.zestor.nl/fileadmin/zestor/data/publicaties/De%20strategische%20betekeni
s%20van%20HR%20onderzocht.PDF 

• Politietop divers (z.j.) Programmagids 2010-2012 Kandidaten Politie Kaleidogroep. 
Op 26 september 2011 ontleend aan 
http://www.politietopdivers.nl/media_files/files/programmagids_kandidatenprogr_
2010-2012.pdf  

• S. Kensen (z.j.) Kandidatenprogramma toekomst als gemeentesecretaris. 
Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie. 
http://www.gemeentesecretaris.nl/files/diversiteit/VGS_Kandidatenprogramma.pdf  

• Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (2004) Diversiteit loont! Ontwikkeling en 
doorstroom van divers talent. Den Haag: Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds 
Gemeenten Den Haag. 
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/publicaties/2007/diversiteit-loont-ontwikkeling-
en-doorstroom-van-divers-talent/  

• Vries, S. de, R. van der Wal, L. Keijzer en N. Kop (2011) Allochtonen naar de top?! Een 
onderzoek naar factoren die de doorstroom van allochtone politiemensen bevorderen. 
Apeldoorn: Politieacademie- Lectoraat Multicultureel Vakmanschap en Diversiteit. 
http://www.politietopdivers.nl/media_files/files/allochtonen_naar_de_top.pdf 
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VOORBEELD III 
 
TEAMS IN GESPREK OVER DIVERSITEIT: EEN INTERVENTIE OM BI- CULTUREEL 
TALENT TE BEHOUDEN  
 
Wat is het? 
Teams in gesprek is een interventie gericht op het stimuleren van het debat rondom 
diversiteit en het primaire doel van de opleiding, bijvoorbeeld over het begeleiden van 
studenten of studiesucces.  
De uitstroomcijfers van allochtoon personeel zijn over het algemeen hoger dan de 
uitstroomcijfers van autochtoon personeel. Een oorzaak zou kunnen zijn dat allochtoon 
personeel zich niet erkend voelt. Net als dat de school voor studenten een veilige 
leeromgeving moeten creëren, moet de werkomgeving voor het personeel veilig zijn: 
iedereen is onderdeel van het team en is welkom. Teams in gesprek is een methode om een 
diversiteitsvriendelijke organisatiecultuur te bewerkstelligen. Het programma sluit aan op de 
expertise en ervaringen van de docenten en is bedoeld om de teamprofessionaliteit ten 
aanzien van diversiteit verder te ontwikkelen. Echter verandering van klimaat laat zich slecht 
meten, daarom dienen aan dit traject ook concrete activiteiten gekoppeld te worden die een 
verlaging van de uitstroomcijfers beogen. Deze interventie kan ook ingezet worden ter 
verbetering van de instroom- en/of doorstroomcijfers. 
 

Wat levert deze interventie op? 
• Er ontwikkelt zich een diversiteitsvriendelijk werkklimaat waarbinnen bi-culturele 

medewerkers zich herkend en erkend voelen; 
• Dit klimaat bevordert het behoud van allochtone medewerkers en biedt ruimte voor 

instroom en doorstroom;  
• Individuele docenten reflecteren over de eigen rol van de docent, de rol van de ander en 

de taak van het docententeam om bijvoorbeeld het studiesucces of stagebeleid te 
verbeteren; 

• Uw hogeschool koppelt diversiteit in het team aan het primaire proces van de 
onderwijsinstelling; 

• Uw hogeschool stelt teams in staat om oplossingen te formuleren ten behoeve van een 
mogelijk actieve aanpak om het primaire onderwijsproces te verbeteren; 

• Uw hogeschool is in staat om teamontwikkeling in het kader van diversiteit te 
stimuleren; diversiteit wordt een vanzelfsprekendheid. 

 
Past deze interventie binnen uw hogeschool? 

- Ja, als uw hogeschool functioneren van teams wil verbeteren en een 
gedifferentieerde kijk op de studentenpopulatie bespreekbaar wil maken en verder 
wil ontwikkelen; 

- Ja, als uw hogeschool teams heeft die zich verantwoordelijk voelen voor het 
diversiteitsproces in teams; 

- Ja, als uw hogeschool (etnische) diversiteit in het team een podium wil geven. 



 

Hoe organiseert u deze interventie? 
 

Projectleider Benoem een projectleider en bepaal het onderwerp bijvoorbeeld 
over diversiteit en studieloopbaanbegeleiding, diversiteit en 
studiesucces of diversiteit en stagebeleid. 

Communicatie Organiseer een wervingsbijeenkomst voor teams.  

Informeer de hogeschool door middel van een nieuwsbrief over de 
interventie en informeer teams over de interventie. 

Betrek opleidingsmanagers bij de interventie. 

Selectie Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst voor teams die zich 
aangemeld hebben en die met het thema aan de slag willen gaan. 

Maak docenten in teams verantwoordelijk voor de te behalen 
doelstellingen. 

Programma 

ontwikkeling 

Koppel diversiteit aan een organisatiedoelstelling en stel een plan 
van aanpak op waarbij er rekening wordt gehouden met: 

Degenen die het proces in het team gaan begeleiden: interne of 
externe trainers; 

De betrokkenheid van de opleidingsmanager; 

De inventarisatie van de dilemma’s waar individuele teamleden bij 
de uitoefening van hun werk tegenaan lopen, zoals het ‘pamperen’ 
van of het stellen van eisen aan studenten tijdens studieloopbaan-
gesprekken; 

Een terugkoppeling naar de teamleden in de vorm van een 
gespreksverslag en een (concept) plan van aanpak over diversiteit 
en bijvoorbeeld studiesucces; 

Verslag en plan van aanpak worden besproken met de teamleider. 

Uitvoering Het team formuleert diversiteitsdoelstellingen samen met de 
projectleider.  

Houd een intakegesprek met de teamleider over kenmerken en 
functioneren van het team, en de opvattingen in het team over 
(studiesucces en) diversiteit.  

Programmeer ruim van te voren twee dagen waarop het gesprek 
met het team gaat plaatsvinden (denk aan de lesroosters).  

Voer het gesprek over het onderwerp dat uitmondt in actiepunten. 

Voer na een paar maanden een tweede gesprek en evalueer de 
actiepunten. 

De gesprekken worden gevoerd onder leiding van de trainer(s) naar 
aanleiding van de geïnventariseerde dilemma’s en de doelstellingen 
van het team. 

Monitoring In de tussentijd wordt op een aantal momenten in het jaar contact 
onderhouden met de projectleider over de voortgang van de 
teamontwikkeling. 



 

Evaluatie en 
verankering 

Het programma duurt circa 1 jaar. Enkele maanden na het tweede 
teamgesprek evalueert u welke ontwikkeling het team heeft 
doorgemaakt en of de gestelde diversiteitsdoelstellingen behaald 
zijn. Een belangrijke vraag is welke bijdrage het diverse team heeft 
geleverd aan de uitkomsten. Bepaal tevens hoe de interventie en de 
behaalde resultaten kunnen beklijven in de dagelijkse praktijk en in 
het beleid van de hogeschool.  

 
Hoe zorgt u ervoor dat deze interventie succesvol is? 
• De interventie moet aansluiten bij de doelstellingen van het team; 
• De teamleden moeten zich verantwoordelijk voelen en input leveren; 
• Het team moet bereid zijn om zich in te zetten voor de gedifferentieerde aanpak die het 

project voorstaat.  

Randvoorwaarden 
• Het project vraagt inspanning van het management en betrokkenheid van de 

deelnemers; 
• Het project levert zichtbare concrete resultaten op ten behoeve van instroom, 

doorstroom of behoud. 

Inspiratie 
Om inspiratie op te doen voor de uitvoering van deze interventie binnen uw hogeschool 
kunt u gebruik maken van onderstaande documenten: 
• Spierings, J. & M.G.M. Meerman (2010) ‘Collectief leren over diversiteit’. In: S. de 

Vries (ed.), Diversiteit: Hoofd, hard en buik. De inclusieve aanpak: Arnhem: NSvP. 
http://www.zestor.nl/fileadmin/zestor/data/publicaties/Collectief%20leren%20over
%20diversiteit.PDF 

• Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (2003) Hoe krijg en houd je diversiteit op de 
gemeentelijke agenda? Den Haag: Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds 
Gemeenten Den Haag. 
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/publicaties/2007/diversiteit-loont-hoe-
krijg-en-houd-je-diversiteit-op-de-gemeentelijke-agenda/ 
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